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S p r á v a 

o činnosti za rok 2020 

 

 
 Šachový oddiel TJ Slávia UPJŠ Košice aj v tomto roku sústredil svoju činnosť na 

súťaže družstiev v extralige,  v druhej lige, v tretej lige a v štvrtej lige a na súťaže 

jednotlivcov.  

 A – družstvo oslabené z dôvodu pandémie o dvoch ukrajinských veľmajstrov 

a jedného českého veľmajstra, súťažilo v extralige. Jeho cieľom bolo dať priestor mladým 

talentovaným hráčom zahrať najvyššiu súťaž a nazbierať skúsenosti. Družstvo splnilo svoj 

cieľ a umiestnilo sa na 7. mieste. Súťaž prebiehala v obmedzených podmienkach a záverečné 

kolá sa dohrali až v septembri. 

            B – družstvo súťažilo v 2. lige a jeho cieľom bolo získať medailové umiestnenie.  

Družstvo sa umiestnilo na 8. mieste. Súťaž bola poznačená pandémiou, keď hráči len 

s ťažkosťami nastupovali na zápasy. 

 C - družstvo súťažilo v tretej lige a jeho cieľom bolo získať medailové umiestnenie 

v tejto súťaži. V predchádzajúcom ročníku sa umiestnilo na druhom mieste a v súťažnom 

ročníku 2019/2021 obsadilo 1. miesto. Presadili sa mladý talentovaní hráči, najmä majsterka 

Slovenska Viktória Nadzámová. 

          V mestskom majstrovstve Košíc súťažili dve družstva zložené zo žiakov a študentov. 

Umiestnili sa na 5. a 7. mieste, ale súťaž bola pre pandémiu predčasne ukončená. 

Mladí talentovaní hráči taktiež súťažili v mládežníckych súťažiach na úrovni Slovenska, kde 

dosiahli významné úspechy. 

 

TJ Slávia UPJŠ Košice sa aj v roku 2020 venovala príprave talentovanej mládeže. Má 

vybudovanú širokú mládežnícku základňu, kde výchove mládeže sa venuje veľká pozornosť. 

Mladí talentovaní hráči hrali súťaže mestskej, regionálnej, celoslovenskej aj extraligovej 

úrovne.  

V 1. lige družstiev naši mládežnícki reprezentanti Martin Popovič, Viktória Nadzámová, M. 

a Lukáš Varga úspešne reprezentujú Košice v extraligovom a prvoligovom družstve TJ Slávia 

UPJŠ Košice, kde sme v uplynulom ročníku 2019/2020 obsadili 2. miesto. 

Na majstrovstvách SR 2020 mládeže jednotlivcov chlapcov a dievčat v kategóriách do 8, 10, 

12, 14, 16, 18 a 20 rokov, 15. august – 22. august 2020 v Ľubovnianskych kúpeľoch,  

kategória chlapcov do 8 rokov, Ryán Mazák obsadil 1. miesto z 9 účastníkov,  kategória 

chlapcov do 12 rokov, Erik Ammer obsadil 14. miesto z 29 účastníkov,  kategória chlapci do 

14 rokov Ondrej Turis obsadil 12. miesto z 22 účastníkov, kategória chlapci do 16 rokov 

Martin Popovič obsadil 3. miesto z 24 účastníkov, kategória chlapci do 18 rokov Jakub Antal 

obsadil 6. miesto zo 17 účastníkov, v kategórii chlapci do 18 rokov Lukáš Varga 4. miesto zo 

17 účastníkov, v kategórií dievčatá do 20 rokov Viktória Nadzámová obsadila 3.miesto zo 14 

účastníčok, v kategórií dievčatá do 18 rokov Viktória Nadzámová obsadila 2. miesto z 9 

účastníčok.  

Na majstrovstvách Slovenska mládeže   v zrýchlenom šachu v kategóriách chlapcov a dievčat 

do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov, 13. september 2020, kategória dievčatá do 16 rokov 

Viktória Nadzámová 1. miesto z 12 účastníčok, kategória chlapci do 18 rokov Jakub Antal 9. 

miesto z 12 účastníkov, Martin Popovič 6. miesto z 26 účastníkov, kategória chlapci  do 8 

rokov  1. miesto z 18 účastníkov. 
 Na majstrovstvách Slovenska - Finále dorasteneckej ligy, Rekreačné zariadenie 

Demänovka, 24.7.-26.7.2020 kategória 4 členné družstvá do 16 rokov družstvo TJ Slávia 



UPJŠ Košice 3. miesto z 27 družstiev (Popovič, Antal, Nadzámová, Varga), Na  

medzinárodnom šachovom turnaji, za účasti majstra sveta v kategórii juniorov, Šariš  OPEN 

Sabinov 7.8 - 15.8.2019 sa Lukáš Varga umiestnil na 2. mieste zo 117 účastníkov a Martin 

Popovíč na 3. mieste.  Z   TJ Slávia UPJŠ Košice sa akcie zúčastnilo 6 členov.  

 

Tieto výsledky boli dosiahnuté s podporou mládežníckeho športu mestom Košice! 

 

Tieto výsledky naznačujú, že vývoj šachu v meste Košice ide správnym smerom. 

Podporuje propagáciu mesta a regiónu, má protidrogový aspekt, pozitívne vplýva na rozvoj 

osobnosti a vytvára generačnú kontinuitu. 

 

Šach v Košiciach má dlhodobú históriu a dosiahol významné úspechy. Tieto úspechy 

boli vždy založené na dlhodobej trénerskej práci s mládežou. Východiskom pre trvalé 

úspechy je systematická a cieľavedomá príprava hráčov pre súťažný šach, so snahou 

vychovať novú generáciu silných talentovaných hráčov – majstrov športu.  

 

Šachový oddiel TJ Slávia UPJŠ Košice má: 

 

64 členov - z toho 15 žiakov, 10 študentov a 49 dospelých.  
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